
Turime Nepaprastą Pigumą šią sav. 
ir esame persitikrinę, kad jeigu ateisit ir pamatysit viską kas yra musų sąkrpvose, ir nusistebėsite 
kad toki brangus dalykai yra parduodami taip pigiai. Dėlto, kad mes perkame į dvi sąkrovas ir ga- 
lime pirkti didelėm daugybėm, ir dėlto galime gauti pigiau negu kiti. Tai reiškia jumi didelį užče- 

dljimą ir dėlto, ne apsigaukit ir ateikit dar šiądien į musų sąkrovas išsiskirkit kas jumi reikalinga 
ir užtnokėkit kaip jums patinka. 

Pamėginkit Unijinio Pieno kuris paliuosuos jus nuo per aukštu rakami, kainu. 

Šita paranki lova Davenporl—turi 
plieninius sprinsrsus, 
linį subudavojimą, 
aptraukta tikra'Iinp- 
erial.oda, tiktai. 526-75 

Miisų misingine speciallška lova— 
turi dvicolines kojas atlošu užbaig- 
ta, paprastai $22.50 vertes, dabar 

.per šitą išpardavimą 
parsiduos tiktai po $13-75 

Pamatykite musų vien misin- 
gines lovas po $4.85. 

Šitas 3 štokų rinkinys—raudonme- 
džio, aptrauktas tikra M CA 
oda, speciališkai po y/HivU 

Mnsn didele sensacija— šitas nepa- 
prastai treras pečius ant C skylių, 
Keras kepikas ir gvarant uotas kad 
užganėdins kiekvieną, M fif 
speciališkai musų d v- 

iejose sąkrovose tik... 

Šitas pirmos kliaeos Pečius dėl šil- 
dymo, turi didelę pakura yra gra- 
žiai padailintas nikeliu; PeržiurSkit 
tą $35.oo pečiu, ap- 
šildys lengvai G ar 7 
kambarius, dabar... 

rerziu reali, 

$39-75 

Mnsu spet'iališkai I m perlai _sof- 
ka, rėmai tikro aržuolo,i 

““ 

paprasta kaina $25.oo 
tik po. 

■U tr 

PEArmsi/iM6^ 

Musų speciališkas 
kokį kiekvienas 
didelg pakurą, 40 
pečių' ant pardav 

.■.. 

pečius šildymo? 
noriai'perka, tuyi' 

?2$27-50 

Brnkselinis Divonas 
didumo stubos, tiktai ; 
už.. 
Samiu t DiVonas didu- 

mo^ubos, tiktai už 

Axininslcr Divonai dij 
ūmo stubos, tiktai u# 

$14.75 

Stalas gero amerikoniško aržnolo 
dėl skaitymo, turi didelį lenta ir 
tvirtas kojas, rankom politūruotas 
ir persiduos musų sa- 

krovose tiktai už $7« 

Szita? tikra oda aptrauktas ran- 

kiiis, gvar. sprenži- A Cf| 
nom, gražiai nupali- wJl/ivU 
ruotas tik. 

Masu spėriai iškas “Union” Pečius 
spedališkai dCl musų ir pagal musų 
nurodymą padarytas gerai kepa ir 

fvarantnotas ant 10 
įetų, $45.oo verlCs 

dabar tik.. 53G-50 

1327-29 31-33 

Mi!waukee Avė. 
Arti TVood gatv. 

4705-09 S. 

Ashland Avė. 
Arti 47tos gatves 

BROLIAI PERLGVTSKIAI. Lenkiška sąkrova 

fuRNITURE co 

4705-09 S. 

Ashland Avė. 
Arti 4 7 tos gatves 

1327 20-3133 

Milvraukee Avė. 
Arti W«od gafy.. 

; Broliai neeikit pas žydą 
Mes siuvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 

(naujausios mados). Turiu keletą lotų ant par- 
davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čia galima gauti kiiygų ir paveikslų. 

DR. a. l: graičunas 
LIETUVYS GYDYTOJAS 

3312 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL. 

JUOZ. RICKIS 
T8I Cliffort Av., Rochester, N, Y. 

Jeigu,‘broli, liūdnas bunį Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas-Bickl eik kas- 
dieną, Jis priima koiną vienų Cllf- 
tord Are. Henry kampo, Lai kiek- 
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis, 

Home Pilone 6873. 

************************** 
^ Telephone Ganai 2118 ^ 
| DR. A. LEONARDAS JUŠKA i 
S 

_ 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. * 

S 174* No. Halsted St., Chicago, Illinois. į( 
* PRIĖMIMO VALANDOS: Ž 
* Nuo 9 ryto iki n: po piet nuo 3 iki 5 ir J 
* vakare nuo 7 iki 9. * 
************************** 

į************************* 
J Telefonas Yardš 133a J 
| DR. J. KULIS | 

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. ^ 
¥ 3255 80. Halsted St., Chleago, Illinois, j 
* PRIĖMIMO VALANDOS: Ž 
* Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. * 
* Nedel. nuo 9 iki 12 po piet ; nuo 6 iki 8 vak. * 

LIETUVIŠKAS 
- BUFFETAS. 
Fas neturi antrines. Pakeleiriffgi 

taga a trilauke prie imsy, o mes Joms 
duesime atsakančiu riete pailsi ^ pa- 
tarnavime risokiuoee re ik Aluose, 

Lieka sa godone, 

Kasparas Idsilevfoisį" 
8200 Auburn A?v < 

DML&RT NEDEUNIS LAIKRAŠTIS 
u t' it ae 

Uj, 

"SAULE” 
YRA TA! VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
< ANT NEDĖLIOS 

Išelįia kas utarnlnkas Ir petnyfla. 
PRENUMERATA KAŠTUOJA: 

AMERIKOJ į“es"|?.25 
PJTROPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli U U HA/J. Vtl ^ jQj jj, gkotijoj 15 g Prūsuose 15 m. 

Rašyk tuojaus, o gausi 'vienį numerį dykai. 

W. D. Boczkauskas & Co< 
520-522 W. South III., Mahanoy City, Pa. 

it 

Ątsilankykit pas juos ir pamatykit kaip links- 
mi jie yra ir kaip jiems sekasi. 

Persitikrinkit dėl ko 
jie perka gerus atsakančius namus už $1850.00 ir mo- 

ka už j įjos raudiniais pinigais, naujoje Šv. Anta- 
no parapijoje, kurioje yra kun. Antanas Ezerskis. 

ČED^KįT SAVO KASDIENINĮ GATVEKA 
RIŲ MOKĖJIMĄ, nes tenai yra gerų darbų arti, 
gali pekščias -nueiti, nes aplinkui yra daugybė viso- 

kių-fabrikų; 
Painatykit musų agentą, jis jums parodys mu- 

sų naujažT stubas ir pasakys visas išlygas ir pasa- 
kys jums- gĮatvę iv numerį jūsų senų draugų. 

Pąf išklibi likit, nes jau liko tiktai keletas šitų 

Brench offisas 4806 W. 12 St. 

Atidarytas kasdien ir nedėlioję. Žiūrėkit ve- 

liuko. ; 

Fpea’K H. Bartlett & 60. 
Malu olfisas, 69 Washlnglon Si 

Daug nelaimių nepasieks tų, 
kurie turi užsičedinę pinigų. 

Pradekite šendien. 
galite pradėti su vienu doleriu. 
Mes mokame 3 procentą. 

Industrial Savings Bank, 
2007 Blue Island Avenue, Chicago, Illinois. 

Insteigta 1890. Perviršis pusę milijono. 
Atdara Subatos vakare iki 8 valandai. 

A- 

TdepbonaS Yards 1( 

'M 

471 nS. 
F. Svehla, 

ASHLAND AV. CHICAGO. ILL. 

Mes' turime Lovų, Pečių ir daugybę kito- 
kių visokių naminių rakandų, naujų ir senų, 

brangių ir pigių, kokių tik kas reikalaujate. 
Visokių gatufctį 

“Katalikas” 
ŽINIŲ, POLITIKOS IR MOKSLO ILIUSTRUO- 

TAS SAVAITRAŠTIS. 

Išeina kas ketvergas, 12-kos puslapių, didelio 
formato, Chicago, III. 

“KATALIKAS” netarnauja jokiai partijai, bet 
lietuvių visuomenei, yra laikraštis bepartijinis. Ne- 
peikia ir nepasmerkia niekieno nuomonių, bet drąsiai 
įvairius prasižengėlius savo skiltimis baudžia. “KA- 
TALIKAS” nėra laikraštis agitativinis, bet informa- 
cijinis, pamokinantis lietuvius išeivius. “KATA- 
LIKE” spausdinama labai daug žinių, kadangi tai 
didžiausias Amerikoj lietuviškas savaitraštis. Kiti 
laikraščiai tik apie savo partijų reikalus rašo ir juos 
gina, “KATALIKAS” to nedaro. Verta “KATA- 
LIKAS” visiems užsirašyti ir jis tarp lietuvių pra- 
platinti. “KATALIKAS”* metams kainuoja $2.00, 
o pusei metų tik $1.00. 

Nuo šio laiko lig Kalėdų “KATALIKO” išląįstu- 
vė paskiria SPECIJALIŠKAS DOVANAS užpra- 
šantiems “KATALIKU”. Tos DOVANOS bus duo- 
damos tik ligi Kalėdų š. m. 

SPECIJALIŠKOS DOVANOS: 
Kas prisius tuojau $2.00, gaus ištisus metus 

“Kataliką”, ir šias knygas vertės 60c.: 
Ciesorius Domicijonas ir Brolis ir Sesuo. 
Jei tų dovanų nenorėtų, gali pasirinkti iš kata- 

liogo musų spaudos knygų vertės 50c. 
Kas prisius $2.25, gaus ištisiems metams “Ka- 

taliką” ir šias knygas dovanoms: 
Vaitkaus poema Laimė 35c., Antrasis Krikštas 

25c. ir Jono Širdis 25c. Viso vertės 85c. 
Kas prisius $2.50, gaus ištisiems metams “Kata- 

liką” ir sekančias knygas: 
Dangus 65c. ir Tvardauskas 40c. Vertės $1.05. 
Kas prisius $2.75, gaus ištisiems metams “Ka- 

taliką” ir sekančias knygas vertės $1.20: 
Gulivero Kelionė, Mylėk savo artymą ir Mūsiš- 

kiai užsienyj. 
Kas prisius $3.00, gaus. ištisiems metams “Ka- 

taliką” ir knygų vertės $1.50: 
Pajauta ir Lietuvaitė. 
Kas prisius $3.25, gaus “Kataliką” ištisiems me- 

tams ir knygų vertės $1.75: 
Rankvedis angliškos kalbos, Mūsiškiai užsienyj 

ir Antras Krikštas. 
Kas prisius $3.50, gaus “Kataliką” visiems me- 

tams ir knygų vertės $2.00, knygas galės pasirinkti iš 
kataliogo. 

Kas prisius $4.00, gaus “Kataliką” visiems me- 
tams ir knygų vertės $2.50: 

Skaitymo knyga, Dangus, Mylėk savo artymą, 
Gulivero Kelionė, Poema Laimė ir Tvardauskas. 

Kas prisius $5.00, gaus metams “Kataliką” ir 
knygas sekančias vertės $3.50: 

Sveikata, Pajauta ir Lietuvaitė. V 

Reikia žinoti, jogei “KATALIKAS" šiemet lig 
Naujų Metų bus siunčiamas DOVANAI, o prenume- 
rata baigsis sausio 1 d. 1913 m. 

ATMINKITE! Tos specijališkos dovanos bus 
duodamos tik lig Kalėdų šių metų, taigi lietuviams 
tuojau vertėtų tuomi pasinaudoti. 

Laiškus rašydami ir pinigus siųzdami padėkite 
tokį adresą: 

JONAS M. TANANEVICZE, 
3244 SO. l>,u«uAN ST„ CHICAGO. ILL. 

ARCHITEKTAI 
1859 W. Chicago Avė. Telephonas Seeley 3029 

6235 So. Halsted St. Telephonas Normai 2617 

CHICAGO, ILLINOIS 

Jusi£BJNamuose 
visados turėtų rastis zopostos geres- 
nes degtines, kaip dėl priėmimo savo 

pažystamų arba draugų ir dėl apsi- 
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy- 
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin- 
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas: 

National Wine & Liąnor Co. 
2927-29 Archer Atc. Chicago, III. 

Blznierel garsinkite “Katalike“ 


